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இருபத்தியோதியோரியோம் நூற்றாண்ியோண்டு இனியும் ஒரு புதுமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைதியோக
இருக்க யோபியோவதில்மையாக இருக்கி. நியோம் புத்தாண்ியோண்மையாக இருக்க்தாண்டை தொடங்தாண்ியோ்தாண்டைங்கியுள்ள
அயோதாண்யோவமையாக இருக்களயில், 2015 ும் ஒரு புதுமைற்றும் அதாண்ற்கடுத்து வரவிருக்கும்
ஆண்டுகளது சம்பவங்களின் இதல்மையாக இருக்கபயும் திமையாக இருக்கசமையாக இருக்கதயும்
தீர்ும் ஒரு புதுமைியோனிக்கவிருக்கும் பிரதாண்ியோன தொடங்பியோருளியோதாண்ியோர,  புவிசியோர்
அரசிதல் ும் ஒரு புதுமைற்றும் சமூக நிகழ்முமையாக இருக்கறாண்கள் ும் ஒரு புதுமைற்றும்
யோபியோக்குகமையாக இருக்கள நியோம் அமையாக இருக்க்தாண்டைதியோளம் கியோணும் தொடங்பியோருட்டு,
க்தாண்டைந்தாண் பதிமையாக இருக்கனந்து ஆண்டுகள் யோபியோதுும் ஒரு புதுமைியோன அளவில்
நும் ஒரு புதுமைக்கு புள்ளிவிபரங்கமையாக இருக்கள வழங்கியுள்ளன.

யோசியோவிதத் ஒன்றிதம் கமையாக இருக்கிக்கப்பட்்தாண்டைதாண்ற்குப் பின்னர்,
முதாண்ிியோளித்துவமும்,  முதாண்ிியோளித்துவ ஜனநியோதகமும் ும் ஒரு புதுமைனிதாண்
சியோதாண்மையாக இருக்கனகளின் விஞ்சமுடிதியோதாண் உச்சநிமையாக இருக்கிமையாக இருக்கத
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாண்ியோக "வரிியோறு முடிந்துவிட்்தாண்டைது"
என்றாண் தொடங்வற்றி ஆரவியோரவியோதிகளின் கூற்மையாக இருக்கறாண்,
இருபத்தியோதியோரியோம் நூற்றாண்ியோண்டு இந்தாண் பதிமையாக இருக்கனந்து ஆண்டு
கியோிதளவுக்குள்யோளயோத மிகவும் யோதாண்ியோல்விகரும் ஒரு புதுமைியோன விதாண்த்தில்
ும் ஒரு புதுமைறுத்தாண்ளித்துள்ளது என்பமையாக இருக்கதாண் முதாண்லில் கூறியோத ஆக
யோவண்டும்.  2014  இன் முடிவில் தாண்ற்யோபியோதுள்ள
தொடங்பியோருளியோதாண்ியோர,  அரசிதல் கட்்தாண்டைமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைப்புகள் மிகயோவகும் ஒரு புதுமைியோக
படுகுழிக்குள் மூழ்கிக்தொடங்கியோண்டிக்கின்றாண்து.  

க்தாண்டைந்தாண் ஆண்டின் யோபியோக்கினுள்—முதாண்ிியோம் உிக யோபியோர்
தொடங்வடித்து ஒரு நூற்றாண்ியோண்டு நிமையாக இருக்கறாண்வு கண்்தாண்டை அந்தாண்
ஆண்டில்—முதாண்ிியோளித்துவ அமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைப்புமுமையாக இருக்கறாண்யின்
முரண்பியோடுகள் ஒரு திட்்தாண்டைவட்்தாண்டைும் ஒரு புதுமைியோன குணாம்சத்தைியோம்சத்மையாக இருக்கதாண்
தொடங்பற்றாண்ன.  தொடங்பரும் தொடங்நருக்கடிகள்—புவிசியோர் அரசிதல்,
தொடங்பியோருளியோதாண்ியோர ும் ஒரு புதுமைற்றும் சமூக தொடங்நருக்கடிகள்—தொடங்வடிப்பதாண்ற்கு
இமையாக இருக்க்தாண்டைப்பட்்தாண்டை "சும் ஒரு புதுமைியோதாண்ியோன"  கியோிங்கள் மிகவும் இமையாக இருக்க்தாண்டைதொடங்வளி
குமையாக இருக்கறாண்ந்து யோபியோயிருந்தாண்ன,  அவற்மையாக இருக்கறாண் இமையாக இருக்க்தாண்டைதொடங்வளிகளியோகயோவ
கூ்தாண்டை அரிதாண்ியோகயோவ கூறாண் முடியும்.  ும் ஒரு புதுமைறுபுறாண்ம்,  தொடங்நருக்கடிகள்
தாண்னித்தாண்னி "கியோிகட்்தாண்டைங்களியோக"  தொடங்தாண்ன்ப்தாண்டைவில்மையாக இருக்கி,  ும் ஒரு புதுமைியோறாண்ியோக
கூடுதாண்ிியோகயோவியோ அல்ிது குமையாக இருக்கறாண்வியோகயோவியோ சும் ஒரு புதுமைகியோித்தித
ததாண்ியோர்த்தாண்த்தின் நிரந்தாண்ர அம்சங்களியோக கியோணாம்சத்தைப்பட்்தாண்டைன.
2014 ஐ குணாம்சத்தைியோம்சப்படுத்தித இமையாக இருக்க்தாண்டைதறாண்ியோதாண் தொடங்நருக்கடியின்
வடிவமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைப்பு பூயோகியோளும் ஒரு புதுமைதப்பட்்தாண்டை முதாண்ிியோளித்துவ சும் ஒரு புதுமைநிமையாக இருக்கி
உமையாக இருக்க்தாண்டைவின் ஒரு உதர்ும் ஒரு புதுமைட்்தாண்டைத்மையாக இருக்கதாண் குறித்துக் கியோட்டும் ஒரு
இன்றிதமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைதியோதாண் அறிகுறிதியோக விளங்கித அது 2015 இல்
இன்னும் யோும் ஒரு புதுமைிதிக தீவிரத்து்தாண்டைன் தொடங்தாண்ியோ்தாண்டைரும். 

சும் ஒரு புதுமைகியோித்தித தொடங்நருக்கடியின் பிரதாண்ியோன அம்சங்கமையாக இருக்கள நியோம்
மீளியோய்வுக்கு உட்படுத்துயோவியோம். 

1. 2008  யோவியோல் ஸ்ட்ரீட் தொடங்பியோறிவு்தாண்டைன் தூண்டிவி்தாண்டைப்பட்்தாண்டை
பூயோகியோளும் ஒரு புதுமைதப்பட்்தாண்டை தொடங்பியோருளியோதாண்ியோர தொடங்நருக்கடி நீடித்து
தொடங்கியோண்டிருக்கிறாண்து.  ஒரு தொடங்பியோருளியோதாண்ியோர மீட்சிக்கு எந்தாண்
அறிகுறியும் இன்றி,  உிகில்—அமையாக இருக்கனத்தினும் யோும் ஒரு புதுமைிியோக,
அதொடங்ும் ஒரு புதுமைரிக்கியோவில்—பங்கு விமையாக இருக்கி-நிர்ணாம்சத்தைத சந்மையாக இருக்கதாண்களில் பங்கு
ும் ஒரு புதுமைதிப்புகள் தொடங்தாண்ியோ்தாண்டைர்ந்தும் அதிகளவிலும் கட்டுப்பியோடு மீறி

உதர்ந்து வருவதாண்ன் குணாம்சத்தைியோம்சம்,  முதாண்ிியோவதாண்ியோக தொடங்பியோருளியோதாண்ியோர
ஒட்டுண்ணித்தாண்னத்தின் தொடங்வற்றிமையாக இருக்கத தொடங்ும் ஒரு புதுமைய்பிக்கிறாண்து.
தொடங்பருநிறுவன ும் ஒரு புதுமைற்றும் நிதியிதல் யோும் ஒரு புதுமைற்தாண்ட்டி்தாண்டைம் தாண்னிநபர் தொடங்சல்வ
வளமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமை திரள்வது,  வரிியோற்றுரீதியில் முன்பில்ிியோதாண் அளவில்,
உற்பத்தி ும் ஒரு புதுமைதிப்மையாக இருக்கப உருவியோக்கும் நிகழ்முமையாக இருக்கறாண்யிலிருந்து
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.  யோவியோல் ஸ்ட்ரீட்யோ்தாண்டைியோ தொடங்வளிப்பமையாக இருக்க்தாண்டைதியோகயோவ
தொடங்ப்தாண்டைரல் ரிசர்வ்வி்தாண்டைமிருந்து முடிவில்ிியோும் ஒரு புதுமைல் பணாம்சத்தைத்மையாக இருக்கதாண்ப் தொடங்பறும்
பழக்கத்திற்கு வந்துள்ளது. 

பங்கு ும் ஒரு புதுமைதிப்புகளின் உதர்வு என்பது யோதாண்க்கும் ஒரு புதுமைமையாக இருக்க்தாண்டைந்து வரும்
ஒரு "நிஜும் ஒரு புதுமைியோன" தொடங்பியோருளியோதாண்ியோரத்திற்கு யோும் ஒரு புதுமையோி ந்தாண்டைந்து வருகிறாண்து.
தொடங்பியோருளியோதாண்ியோர வல்லுனர் யோபரி ஐசன்கிரீன் Current
History இன் ஜனவரி 2015  பதிப்பில் பிரசுரும் ஒரு புதுமைியோன ஒரு
கட்டுமையாக இருக்கரயில் குறிப்பிடுமையாக இருக்ககயில்:  "புத்தாண்ியோண்டு உிக
தொடங்பியோருளியோதாண்ியோரத்திற்கு ும் ஒரு புதுமைற்தொடங்றாண்ியோரு ஏும் ஒரு புதுமைியோற்றாண்ும் ஒரு புதுமைளிக்கும் ஆண்்தாண்டைியோக
வடிவதொடங்ும் ஒரு புதுமைடுத்து வருகிறாண்து," என்கிறாண்ியோர். அவர் குறிப்பிடுமையாக இருக்ககயில்,
சர்வயோதாண்ச நியோணாம்சத்தைத நிதிதத்தின் நிர்வியோக இதக்குனர் கிறிஸ்டீன்
ிகியோர்ட் யோசியோர்வியோன உிக வளர்ச்சி விகிதாண்ங்கமையாக இருக்கள "புதித
நடுத்தாண்ரும் ஒரு புதுமைியோனமையாக இருக்கவ" (new mediocre)  என்று எடுத்துமையாக இருக்கரப்பதாண்ியோக
தொடங்தாண்ரிவிப்பது்தாண்டைன்,  உிக தொடங்பியோருளியோதாண்ியோரம் பற்றித இந்தாண்
விவரிப்பு அயோனகும் ஒரு புதுமைியோக தொடங்பரிதும் அதீதாண் நம்பிக்மையாக இருக்ககயின்
அடிப்பமையாக இருக்க்தாண்டையில் உள்ளதாண்ியோக எச்சரிக்கிறாண்ியோர்.  அங்யோக உிக
தொடங்பியோருளியோதாண்ியோரத்தில் யோவகும் ஒரு புதுமைியோன வளர்ச்சிமையாக இருக்கத அனுபவித்து
வரும் எந்தாண்தொடங்வியோரு யோதாண்சித அல்ிது பிரியோந்தித துமையாக இருக்கறாண்யும்
இல்மையாக இருக்கி.

ஐயோரியோப்பியோவில் 2014 இன் தொடங்பியோருளியோதாண்ியோர வளர்ச்சி மிகவும்
அற்பும் ஒரு புதுமைியோக இருந்தாண்து,  அதாண்ன் மிகப்தொடங்பரித தொடங்பியோருளியோதாண்ியோரும் ஒரு புதுமைியோன
யோஜர்ும் ஒரு புதுமைனி,  ஒரு உத்தியோதியோகப்பூர்வ பின்னமையாக இருக்க்தாண்டைமையாக இருக்கவ
இம்மிதளவில் தாண்விர்த்திருந்தாண்து. ரஷ்தியோ ஆழ்ந்தாண் தொடங்நருக்கடியில்
உள்ளது,  ரூபிள் தாண்மையாக இருக்க்தாண்டைதற்றாண் சரிவில் தொடங்சன்றுள்ளது.
ஆசிதியோவில் ஜப்பியோன் க்தாண்டைந்தாண் ஆண்டு மூன்றாண்ியோவது கியோிியோண்டில்
பின்னமையாக இருக்க்தாண்டைவுக்குள் வீழ்ந்தாண்து,  அயோதாண்யோவமையாக இருக்களயில் சீனப்
தொடங்பியோருளியோதாண்ியோரயோும் ஒரு புதுமைியோ கணிசும் ஒரு புதுமைியோன அளவிற்கு தொடங்ும் ஒரு புதுமைதுவியோகி
வருகிறாண்து. 

அதொடங்ும் ஒரு புதுமைரிக்கியோவில் ஒபியோும் ஒரு புதுமைியோ நிர்வியோகத்தாண்ியோல் தாண்ம்பட்்தாண்டைம்
அடிக்கப்பட்்தாண்டை "மீட்சி"  என்பது,  வீழ்ச்சி அமையாக இருக்க்தாண்டைந்துவரும்
ஊதிதங்கள் ும் ஒரு புதுமைற்றும் தொடங்தாண்ியோ்தாண்டைர்ந்து தொடங்கியோண்டிருந்தாண் பியோரித
யோவமையாக இருக்கிவியோய்ப்பின்மையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைக்கு இமையாக இருக்க்தாண்டையோத,  நமையாக இருக்க்தாண்டைமுமையாக இருக்கறாண்யில் பியோரித
தொடங்பரும்பியோன்மையாக இருக்கும் ஒரு புதுமை ும் ஒரு புதுமைக்களுக்கு உரிததாண்ல்ிியோதாண் ஒன்றாண்ியோக உள்ளது.
பூஜ்ஜிதத்திற்கு அண்மித்தாண் வட்டி விகிதாண்ங்கள் எந்தாண்விதாண்ும் ஒரு புதுமைியோன
குறிப்பி்தாண்டைத்தாண்க்க வளர்ச்சிமையாக இருக்கதயும் தூண்டிவிடுவதில் யோதாண்ியோல்வி
அமையாக இருக்க்தாண்டைந்துள்ளன.  இித்தீன் அதொடங்ும் ஒரு புதுமைரிக்க தொடங்பியோருளியோதாண்ியோரமும்,
"அபிவிருத்தி அமையாக இருக்க்தாண்டைந்துவரும்"  நியோடுகளின் தொடங்பியோருளியோதாண்ியோரமும்
ஸ்திரும் ஒரு புதுமைற்றாண் நிதியிதல் ும் ஒரு புதுமைற்றும் மூிதாண்ன சந்மையாக இருக்கதாண்களியோல்
கடுமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைதியோக பியோதிப்பமையாக இருக்க்தாண்டைதக் கூடிதமையாக இருக்கவதியோய் உள்ளன. 

2014 இன் இறுதியில் எண்தொடங்ணாம்சத்தைய் விமையாக இருக்கிகளின் கூர்மையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைதியோன
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வீழ்ச்சி,  பகுதிதியோக,  அதொடங்ும் ஒரு புதுமைரிக்க ும் ஒரு புதுமைற்றும் அதாண்ன்
கூட்்தாண்டைியோளிகளியோல் ரஷ்தியோமையாக இருக்கவப் பிவீனப்படுத்தாண்
தொடங்சய்தப்பட்்தாண்டை திட்்தாண்டைமிட்்தாண்டை முதற்சியின் ஒரு விமையாக இருக்களவியோகும்.
இருப்பினும் உிதொடங்கங்கிலும் பண்்தாண்டைங்களது ஒரு
தொடங்பியோதுவியோன விமையாக இருக்கி வீழ்ச்சிக்கு அதுதொடங்வியோரு உட்கூறாண்ியோக
இருப்பது்தாண்டைன்,  வீழ்ச்சி அமையாக இருக்க்தாண்டைந்துவரும் யோதாண்மையாக இருக்கவ ும் ஒரு புதுமைற்றும்
குமையாக இருக்கறாண்ந்தாண் வளர்ச்சி ும் ஒரு புதுமைட்்தாண்டைங்களு்தாண்டைன் சம்பந்தாண்ப்பட்்தாண்டை
பணாம்சத்தைச்சுருக்க அழுத்தாண்ங்கமையாக இருக்களப் பிரதிபலிக்கின்றாண்ன.
பூயோகியோளும் ஒரு புதுமைதப்பட்்தாண்டை முதாண்ிியோளித்துவம் "நீடித்தாண்
ும் ஒரு புதுமைந்தாண்நிமையாக இருக்கிமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமையின்"  பிரசவயோவதாண்மையாக இருக்கனயில் உள்ளதொடங்தாண்ன
நம்புவதாண்ற்கு அங்யோக யோபியோதித கியோரணாம்சத்தைங்கள் இருக்கின்றாண்ன
என்றும்,  அது "உிகின் பி மிகப்தொடங்பரித
தொடங்பியோருளியோதாண்ியோரங்களில் ும் ஒரு புதுமைியோறுதாண்ல்கியோி பிரச்சிமையாக இருக்கனகளின் ஒரு
துரதிருஷ்்தாண்டைவசும் ஒரு புதுமைியோன சங்கும் ஒரு புதுமைத்மையாக இருக்கதாண் அல்ி,  ும் ஒரு புதுமைியோறாண்ியோக
ஆழ்ந்துயோவரூன்றித கட்்தாண்டைமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைப்பு கியோரணிகளினியோல் ஒரு
நிரந்தாண்ர யோவகக்குமையாக இருக்கறாண்மையாக இருக்கவப் பிரதிபலிக்கிறாண்து என்றும்
ஐசன்கிரீன் குறிப்பிடுகிறாண்ியோர். 

2.  ஒருபுறாண்ம் முதாண்ிியோளித்துவ நிதியிதல்,  உற்பத்தி ும் ஒரு புதுமைற்றும்
சந்மையாக இருக்கதாண்களின் பூயோகியோளும் ஒரு புதுமைதப்பட்்தாண்டை குணாம்சத்தைியோம்சத்திற்கும்,
ும் ஒரு புதுமைறுபுறாண்ம்,  முதாண்ிியோளித்துவம் வரிியோற்றுரீதியிலும்
அரசிதல்ரீதியிலும் யோவரூன்றியுள்ள யோதாண்சித-அரசு
அமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைப்புமுமையாக இருக்கறாண்க்கும் இமையாக இருக்க்தாண்டையிிியோன தீர்க்கவிதிியோதாண்
முரண்பியோட்டில் யோவரூன்றியுள்ள புவிசியோர் அரசிதல்
பதாண்ட்்தாண்டைங்கள்,  தொடங்பியோருளியோதாண்ியோர தொடங்நருக்கடி தி்தாண்டைும் ஒரு புதுமைியோக நீடித்து
வருவதாண்ியோல் தீவிரும் ஒரு புதுமைமையாக இருக்க்தாண்டைந்துள்ளன.  1914  ும் ஒரு புதுமைற்றும் 1939 ஐ
யோபியோியோவ,  ஏகியோதிபத்தித சக்திகள்,  அவற்றின்
யோபியோட்டிதியோளர்கமையாக இருக்கள விமையாக இருக்கிதியோக தொடங்கியோடுத்து,  உிக
அரங்கில் "அவற்றின்"  யோதாண்சித அந்தாண்ஸ்மையாக இருக்கதாண்ப் பிப்படுத்தாண்
தொடங்சய்துவரும் கடும் முதற்சிகளினூ்தாண்டைியோக,  இந்தாண்
தொடங்பியோருளியோதாண்ியோர தொடங்நருக்கடியிலிருந்து தொடங்வளியோதறுவதாண்ற்கு ஒரு
வழிமையாக இருக்கதக் கியோணாம்சத்தை முமையாக இருக்கனந்துள்ளன.  இந்தாண் மூர்க்கும் ஒரு புதுமைியோன
ும் ஒரு புதுமைற்றும் அபியோதகரும் ஒரு புதுமைியோன நிகழ்வுயோபியோக்கிற்குள்யோள,
அதொடங்ும் ஒரு புதுமைரிக்கியோ முதாண்ன்மையாக இருக்கும் ஒரு புதுமை பியோத்திரம் வகித்து வருகிறாண்து.
முடிவில்ிியோதாண் "பதங்கரவியோதாண்த்திற்கு எதிரியோன யோபியோர்"
என்பது,  க்தாண்டைந்தாண் ஒன்றாண்மையாக இருக்கர தாண்சியோப்தாண்த்தில்,  ஒரு
வழிவமையாக இருக்ககதியோக ும் ஒரு புதுமைியோறியுள்ளது அமையாக இருக்கதாண்க் தொடங்கியோண்டு
அதொடங்ும் ஒரு புதுமைரிக்கியோ அதாண்ன் எதிரிகளியோகக்கூடிதவர்கமையாக இருக்கள
திருப்பிதாண்ியோக்கவும்,  உிகளியோவித யோும் ஒரு புதுமைிியோதிக்கும் ஒரு புதுமைியோக அதாண்ன்
அந்தாண்ஸ்மையாக இருக்கதாண்த் தாண்க்க மையாக இருக்கவக்கவும் முதன்று வருகிறாண்து. 

அதொடங்ும் ஒரு புதுமைரிக்கியோவின் பூயோகியோள ந்தாண்டைவடிக்மையாக இருக்கககள் ஒரு
மூர்க்கும் ஒரு புதுமைியோன குணாம்சத்தைியோம்சத்மையாக இருக்கதாண் ஏற்றுள்ளன,  அமையாக இருக்கவ நியோஜி
யோஜர்ும் ஒரு புதுமைனி ந்தாண்டைவடிக்மையாக இருக்கககளுக்கு்தாண்டைன் ஒப்பி்தாண்டைக் கூடிததாண்ியோக
உள்ளன.  நியோஜி யோஜர்ும் ஒரு புதுமைனி ஐயோரியோப்பியோமையாக இருக்கவ "ும் ஒரு புதுமைட்டுயோும் ஒரு புதுமை"  ஆள
விருப்பமுற்றிருந்தாண்து.  அதொடங்ும் ஒரு புதுமைரிக்க ஆளும் வர்க்கயோும் ஒரு புதுமைியோ
உிமையாக இருக்ககயோத ஆள விருப்பமுறுகிறாண்து. 2014 இன் யோபியோக்கில்
ஒபியோும் ஒரு புதுமைியோ நிர்வியோகம் இமையாக இருக்க்தாண்டைதறாண்ியோது,  யோதாண்ியோற்றாண்ப்பியோட்்தாண்டைளவில்
உிகின் ஒவ்தொடங்வியோரு பகுதியிலும் யோபியோரில் ஈடுபட்டிருந்தாண்து
அல்ிது யோபியோருக்கியோன தாண்தியோரிப்புகமையாக இருக்களச் தொடங்சய்து வந்தாண்து.
ஆசிதியோ ும் ஒரு புதுமைற்றும் ஆசித-பசிபிக் பிரியோந்திதத்தில் அதொடங்ும் ஒரு புதுமைரிக்க
யோும் ஒரு புதுமைிியோதிக்கத்திற்கு,  அவ்விதாண்த்தில்,  உிகளியோவித
யோும் ஒரு புதுமைிியோதிக்க சக்திதியோக அது பியோத்திரம் வகிப்பதாண்ற்கு,  சீனியோ
ஓர் ஏற்க முடிதியோதாண் தாண்மையாக இருக்க்தாண்டைதியோக உள்ளது என்றாண் குற்றாண்சியோட்யோ்தாண்டை,
தொடங்வர்ஜீனிதியோவின் ிியோன்ங்யோியில் உள்ள தொடங்பண்்தாண்டைகன்
ும் ஒரு புதுமைற்றும் சிஐஏ தாண்மையாக இருக்கிமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைதகத்தின் ந்தாண்டைவடிக்மையாக இருக்கககமையாக இருக்கள
வழிந்தாண்டைத்திச் தொடங்சல்கிறாண்து. 

உக்யோரன் விவகியோரத்தில் 2014 இல் ரஷ்தியோ உ்தாண்டைன் தொடங்வடித்தாண்
யோும் ஒரு புதுமைியோதாண்ல்,  இந்தாண் உிகளியோவித யோும் ஒரு புதுமைியோதாண்லில் தொடங்வறும் ஒரு

கியோட்சி ும் ஒரு புதுமைட்டுயோும் ஒரு புதுமை ஆகும்.  யுயோரஷித தொடங்பருநிிப்பகுதியின் மீது
அது கட்டுப்பியோட்மையாக இருக்க்தாண்டைப் தொடங்பற்றாண்ியோல் ஒழித, அதாண்னியோல் ஆசிதியோவில்
சீனியோவு்தாண்டைன் கணாம்சத்தைக்குத் தீர்க்கவிதிியோது என்று அதொடங்ும் ஒரு புதுமைரிக்க
ஆளும் வர்க்கம் நம்புகிறாண்து.  கியோதவில் அதொடங்ும் ஒரு புதுமைரிக்க-ஆதாண்ரவு
மையாக இருக்ககப்பியோமையாக இருக்கவ ஆட்சி நிறுவப்பட்்தாண்டைமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமை ரஷ்தியோவுக்கு ஒரு
தீர்க்கும் ஒரு புதுமைியோன புவிசியோர்-அரசிதல் பின்னமையாக இருக்க்தாண்டைமையாக இருக்கவச் சுும் ஒரு புதுமைத்தாண்வும்,
ும் ஒரு புதுமைற்றும் புட்டின் ஆட்சிமையாக இருக்கத அதொடங்ும் ஒரு புதுமைரிக்க யோும் ஒரு புதுமைிியோதிக்கத்மையாக இருக்கதாண்
ஏற்குும் ஒரு புதுமைியோறு நிர்பந்தாண்ப்படுத்தாண் —அல்ிது அமையாக இருக்கதாண் ும் ஒரு புதுமைியோற்றாண்—
யோநியோக்கும் ஒரு புதுமைியோக தொடங்கியோண்்தாண்டைதாண்ியோகும். 

எவ்வியோறிருப்பினும் உிக ஏகியோதிபத்தித அரசிதலில்
அதொடங்ும் ஒரு புதுமைரிக்கியோ ும் ஒரு புதுமைட்டுயோும் ஒரு புதுமை ஒயோரதொடங்தியோரு கதாண்ியோபியோத்திரம் கிமையாக இருக்க்தாண்டைதியோது.
உள்நியோட்டு தொடங்நருக்கடிதியோல் பிளவுபட்டுள்ள யோபியோதினும் கூ்தாண்டை,
பிரிட்்தாண்டைன் அதாண்ன் பமையாக இருக்கழத ஏகியோதிபத்தித ும் ஒரு புதுமைகிமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமையில் சிி
பகுதிமையாக இருக்கததியோவது திரும்ப தொடங்பறாண் அதொடங்ும் ஒரு புதுமைரிக்கியோவு்தாண்டைனியோன "சிறாண்ப்பு
உறாண்வுமுமையாக இருக்கறாண்"  அதாண்ற்கு உதாண்வுதொடங்ும் ஒரு புதுமைன நம்புகிறாண்து.  பிரியோன்ஸ் —
தொடங்வறும் ஒரு தாண்சியோப்தாண்த்திற்கு முன்னர் தாண்ியோன் குறிப்பியோக ஈரியோக்
மீதாண்ியோன அதொடங்ும் ஒரு புதுமைரிக்க தாண்ியோக்குதாண்லுக்கு ஒரு கடுமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைதியோன
விும் ஒரு புதுமைர்சகரியோக இருந்தாண்து—  அது வியோஷிங்்தாண்டைனின் பற்றுறுதிதியோன
கூட்்தாண்டைியோளிதியோக ும் ஒரு புதுமைியோறியுள்ளது.  அது,  பிரதி உபகியோர
அடிப்பமையாக இருக்க்தாண்டையில்,  வ்தாண்டைக்கு ும் ஒரு புதுமைற்றும் ும் ஒரு புதுமைத்தித ஆபிரிக்கியோவில்
பிதொடங்ரஞ்சு சூமையாக இருக்கறாண்தியோ்தாண்டைல்களுக்கு அதொடங்ும் ஒரு புதுமைரிக்க ஆதாண்ரமையாக இருக்கவப் தொடங்பறாண்
முமையாக இருக்கனந்துள்ளது.  யோநட்யோ்தாண்டைியோவின் அமையாக இருக்கனத்து உறுப்பு
நியோடுகளுயோும் ஒரு புதுமை பசிதொடங்தடுத்தாண் ஓநியோய்களின் கூட்்தாண்டைத்திற்கு
ஒத்திருக்கின்றாண்ன,  அமையாக இருக்கவ ஏதாண்ியோவதொடங்தாண்ியோரு இமையாக இருக்கரமையாக இருக்கத
யோவட்மையாக இருக்க்தாண்டைதியோ்தாண்டை பியோர்த்துக் தொடங்கியோண்டிருக்கின்றாண்ன.
ஐயோரியோப்பியோவிலிருந்து ஆயிரக் கணாம்சத்தைக்கியோன மையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைல்கள்
தொடங்தாண்ியோமையாக இருக்கிவில் உள்ள ஆஸ்தியோரலித ஆளும் வர்க்கயோும் ஒரு புதுமைியோ,
உற்சியோகத்யோதாண்ியோடு வியோஷிங்்தாண்டைனின் "ஆசிதியோமையாக இருக்கவ யோநியோக்கித
முன்தொடங்னடுப்பில்" மையாக இருக்ககதொடங்தழுத்திட்டுள்ளது. 

குறிப்பியோக 2014 இல் ஒரு குறிப்பி்தாண்டைத்தாண்க்க அபிவிருத்தி,
யோஜர்ும் ஒரு புதுமைனி ும் ஒரு புதுமைற்றும் ஜப்பியோனின் இலிருந்து மீள்எழுச்சி
கண்டிருக்கும் ஏகியோதிபத்தித அபிிியோமையாக இருக்கபத்திய அபிலாஷைகளியோகும்.  அமையாக இருக்கவ
இரண்டுயோும் ஒரு புதுமை அவற்றின் இரியோணுவ பமையாக இருக்க்தாண்டைகமையாக இருக்கள சர்வயோதாண்ச
அளவில் நிமையாக இருக்கிநிறுத்தாண்வும் ும் ஒரு புதுமைற்றும் விரிவியோக்குவதாண்ற்கும்
திட்்தாண்டைங்கமையாக இருக்கள உருவியோக்கும் நிகழ்முமையாக இருக்கறாண்யில் உள்ளன. அவ்விரு
நியோடுகளும் ரஷ்தியோ ும் ஒரு புதுமைற்றும் சீனியோவுக்கு எதிரியோக அதொடங்ும் ஒரு புதுமைரிக்கியோ
உ்தாண்டைன் தாண்ங்கமையாக இருக்களத்தாண்ியோங்கயோள அணி யோசர்த்துக் தொடங்கியோண்டிருக்கின்றாண்
யோபியோதினும்,  அவற்றின் ஏகியோதிபத்தித நிகழ்ச்சிநிரல்களின்
அபிவிருத்தி யோபியோக்கில்,  யோபர்லின் ும் ஒரு புதுமைற்றும் யோ்தாண்டைியோக்கியோதியோவில்
தொடங்கியோள்மையாக இருக்கக முடிதொடங்வடுப்பவர்கள் தாண்ங்கமையாக இருக்களத் தாண்ியோங்கயோள
வியோஷிங்்தாண்டைனு்தாண்டைன் யோும் ஒரு புதுமைியோதாண்லில் கியோண்பியோர்கள் என்பதாண்ற்கு முற்றிலும்
சியோத்திதக்கூறு உள்ளது—உண்மையாக இருக்கும் ஒரு புதுமையில்,  தொடங்பரிதும்
சியோத்திதும் ஒரு புதுமைியோகக் கூடும்.

இந்தாண் ஆண்்தாண்டைியோனது,  பத்து மில்லிதன் கணாம்சத்தைக்கியோனவர்களின்
வியோழ்க்மையாக இருக்ககமையாக இருக்கத அழித்தாண் ஏகியோதிபத்தித யோும் ஒரு புதுமைியோதாண்ிியோன இரண்்தாண்டைியோம்
உிக யோபியோர் முடிந்தாண் எழுபதாண்ியோவது நிமையாக இருக்கனவியோண்மையாக இருக்க்தாண்டைக்
குறிக்கிறாண்து.  1939  ும் ஒரு புதுமைற்றும் 1945 க்கு இமையாக இருக்க்தாண்டையோத,  எதிதொடங்ரதிர்
ஏகியோதிபத்தித சக்திகளின்—பியோசிச ும் ஒரு புதுமைற்றும் "ஜனநியோதக"
இரண்டினது—ஆளும் யோும் ஒரு புதுமைற்தாண்ட்டுக்களும் முதாண்ிியோளித்துவ
ஒழுங்குமுமையாக இருக்கறாண் எதாண்ற்கு தாண்மையாக இருக்ககமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமை தொடங்கியோண்்தாண்டையோதாண்ியோ அந்தாண்
கியோட்டுமிரியோண்டித்தாண்னத்மையாக இருக்கதாண் அம்பிப்படுத்திக் கியோட்டின.  அது
ும் ஒரு புதுமைட்டுமின்றி,  உக்யோரனித தொடங்நருக்கடியின் யோபியோக்கினூ்தாண்டைியோக,  ஒரு
மூன்றாண்ியோம் உிக யோபியோரின் சியோத்திதக்கூறு —அது,  அமையாக இருக்கனத்து
சியோத்திதங்களு்தாண்டைனும் அணு ஆயுதாண்ங்களின் பிரயோதியோகத்து்தாண்டைன்
தொடங்தாண்ியோ்தாண்டைங்கக்கூடும் என்றாண் நிமையாக இருக்கியில்—  பகிரங்கும் ஒரு புதுமைியோகயோவ
விவியோதிக்கப்பட்்தாண்டைது. 

எந்தாண்தொடங்வியோரு நியோட்டின் ஆளும் யோும் ஒரு புதுமைற்தாண்ட்டின் மூயோிியோபியோதங்கள்



ும் ஒரு புதுமைற்றும் தொடங்கியோள்மையாக இருக்கககமையாக இருக்கள ஆரியோய்மையாக இருக்ககயிலும்,  அவர்களது
ஈவிரக்கமின்மையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைமையாக இருக்கதக் குமையாக இருக்கறாண்ும் ஒரு புதுமைதிப்பீடு தொடங்சய்வதும் சரி
அல்ிது அவர்களது புத்திசியோலித்தாண்னத்மையாக இருக்கதாண் மிமையாக இருக்ககும் ஒரு புதுமைதிப்பீடு
தொடங்சய்வதும் சரி ஒரு பிமையாக இருக்கழ ஆகிவிடும். ஆனியோல் மூன்றாண்ியோம்
உிக யோபியோர் எனும் பூதாண்ம் இந்தாண் அல்ிது அந்தாண்
முதாண்ிியோளித்துவ தாண்மையாக இருக்கிவரின் அபிிியோமையாக இருக்கபத்திய அபிலாஷைகளில் இருந்யோதாண்ியோ
அல்ிது தொடங்வறுும் ஒரு புதுமையோன இந்தாண் அல்ிது அந்தாண் சக்தியின்
புவிசியோர் அரசிதல் தாண்ப்பு கணாம்சத்தைக்கீடுகளில் இருந்யோதாண்ியோ
எழவில்மையாக இருக்கி.  அதாண்ற்கு ும் ஒரு புதுமைியோறாண்ியோக யோபியோர் என்பது புறாண்நிமையாக இருக்கி
அரசிதல் தாண்ர்க்கத்திலிருந்தும்,  ஒரு தொடங்பரும்
அனுகூித்திற்கும் ும் ஒரு புதுமைற்றும் அதொடங்ும் ஒரு புதுமைரிக்கியோவினது வி்தாண்டைதத்மையாக இருக்கதாண்ப்
யோபியோி உிக முதாண்ிியோளித்துவ அமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைப்புமுமையாக இருக்கறாண்யில்
யோும் ஒரு புதுமைிியோதிக்க இ்தாண்டைத்திற்கியோகவுயோும் ஒரு புதுமை கூ்தாண்டை ஏகியோதிபத்தித
சக்திகளின் நில்ிியோதாண் யோபியோரியோட்்தாண்டைத்தின் விமையாக இருக்களவுகளில்
இருந்தும் ஊற்தொடங்றாண்டுக்கிறாண்து.  யோதாண்சித அரசு
அமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைப்புமுமையாக இருக்கறாண்மையாக இருக்கதத் தூக்கிதொடங்தறிவதாண்ன் மூிும் ஒரு புதுமைியோக ும் ஒரு புதுமைட்டுயோும் ஒரு புதுமை
யோபியோமையாக இருக்கரத் தாண்டுக்க முடியும்.  இதாண்ற்கு தொடங்தாண்ியோழிிியோள வர்க்கம்
புரட்சிகரும் ஒரு புதுமைியோக அரசிதல் அதிகியோரத்மையாக இருக்கதாண்க் மையாக இருக்ககப்பற்றுவதும்
ும் ஒரு புதுமைற்றும் ஒரு சர்வயோதாண்ச யோசியோசலிச அமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைப்புமுமையாக இருக்கறாண்மையாக இருக்கத
ஸ்தாண்ியோபிப்பதும் அவசிதும் ஒரு புதுமைியோகும். 

அது ும் ஒரு புதுமைட்டுயோும் ஒரு புதுமை முற்யோபியோக்கியோனது என்பது்தாண்டைன்,  ஒருவர்
இமையாக இருக்கதாண்யும் யோசர்த்துக் தொடங்கியோள்ள யோவண்டும்,  அதுயோவ
ஏகியோதிபத்தித ஆக்கிரமிப்புக்கு ததாண்ியோர்த்தாண்ும் ஒரு புதுமைியோன
ும் ஒரு புதுமைியோற்றீ்தாண்டைியோகவும் உள்ளது.  உிக யோசியோசலிச புரட்சியின்
யோவமையாக இருக்கித்திட்்தாண்டைத்திற்கு அங்யோக எந்தாண் முற்யோபியோக்கியோன
யோதாண்சிதவியோதாண் ும் ஒரு புதுமைியோற்றீடும் கிமையாக இருக்க்தாண்டைதியோது. ஜியோர்-சகியோப்தாண் ும் ஒரு புதுமைியோதொடங்பரும்
ரஷ்த யோபரினவியோதாண்த்மையாக இருக்கதாண் அருவருப்பியோக மீட்டுயிர்பிக்கும்
அடிப்பமையாக இருக்க்தாண்டையில் யோசியோவிதத்திற்குப் பிந்மையாக இருக்கதாண்த ரஷ்தியோமையாக இருக்கவப்
"பியோதுகியோக்க"  முதலும் புட்டினின் முதற்சிகள்,
யோபரழிவுகளுக்கு ும் ஒரு புதுமைட்டுயோும் ஒரு புதுமை இட்டுச் தொடங்சல்லும்.  1917
அக்யோ்தாண்டைியோபர் புரட்சி ஜியோர் எயோதாண்ச்சதிகியோரத்தின் குற்றாண்ங்களுக்கு
ும் ஒரு புதுமைட்டுும் ஒரு புதுமைல்ி,  அமையாக இருக்கனத்தினும் யோும் ஒரு புதுமைிியோக,  உிக ஏகியோதிபத்தித
அமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைப்புமுமையாக இருக்கறாண் ும் ஒரு புதுமைற்றும் அதாண்ன் யோதாண்சித-அரசு
அடித்தாண்ளத்திற்கும் —சர்வயோதாண்ச தொடங்தாண்ியோழிிியோளர் வர்க்கத்தின்
முன்னணிப்பமையாக இருக்க்தாண்டைதியோக தொடங்சதல்பட்்தாண்டை—  ரஷ்த தொடங்தாண்ியோழிிியோள
வர்க்கத்தின் விமையாக இருக்க்தாண்டையிறுப்பியோக இருந்தாண்து. 

உக்யோரன் ஒரு முக்கித உட்கூறாண்ியோக இருந்தாண் யோசியோவிதத்
யோசியோசலிச குடிதரசுகளின் ஒன்றிதம் (USSR)  1922 இல்
உருவியோக்கப்பட்்தாண்டைமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமை பிற்யோபியோக்குத்தாண்னும் ஒரு புதுமைியோன ும் ஒரு புதுமைற்றும்
வரிியோற்றுரீதியில் கியோிங்க்தாண்டைந்தாண் யோதாண்சித அரசு
அமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைப்புமுமையாக இருக்கறாண்மையாக இருக்கதக் க்தாண்டைந்து தொடங்சல்ி யோபியோல்ஷிவிக்
ஆட்சியின் ஓர் ஆரம்ப முதற்சிமையாக இருக்கதப் பிரதிநிதித்துவம்
தொடங்சய்தாண்து.  தாண்னிதொடங்தியோரு நியோட்டில் யோசியோசலிசம் எனும்
யோதாண்சிதவியோதாண் யோவமையாக இருக்கித்திட்்தாண்டைத்தின் அடித்தாண்ளத்தில்
அதாண்ற்கடுத்து வந்தாண் ஸ்ரியோலினிச கியோட்டிக்தொடங்கியோடுப்புகள்,
அக்யோ்தாண்டைியோபர் புரட்சியின் சியோதாண்மையாக இருக்கனகமையாக இருக்களயும் யோசியோவிதத்
ஒன்றிதம் ஸ்தாண்ியோபிக்கப்பட்்தாண்டைதாண்ன் வரிியோற்று
முக்கிதத்துவத்மையாக இருக்கதாண்யும் ும் ஒரு புதுமைங்க தொடங்சய்துவி்தாண்டைவில்மையாக இருக்கி.
முதாண்ிியோளித்துவ ரஷ்தியோவின் ஓரளவிிியோன அரசிதல் ும் ஒரு புதுமைற்றும்
தொடங்பியோருளியோதாண்ியோர தொடங்சல்வியோக்மையாக இருக்கக முதாண்ிியோளித்துவ
உக்யோரனுக்குள் தாண்க்க மையாக இருக்கவக்க விரும்பு புட்டினின்
யோதாண்சிதவியோதாண் யோவமையாக இருக்கித்திட்்தாண்டைும் ஒரு புதுமைியோனது, யோசியோவிதத் ஒன்றிதத்மையாக இருக்கதாண்
உருவியோக்க அடித்தாண்ளும் ஒரு புதுமைியோக இருந்தாண் யோவமையாக இருக்கித்திட்்தாண்டைம் ும் ஒரு புதுமைற்றும்
யோகியோட்பியோடுகள் உ்தாண்டைன் நிச்சதும் ஒரு புதுமைியோக எமையாக இருக்கதாண்யும் தொடங்பியோதுவியோக
தொடங்கியோண்டிருக்கவில்மையாக இருக்கி,  இன்னும் தொடங்சியோல்ிப்யோபியோனியோல்,
அவற்றிற்கு முற்றிலும் வியோரியோதாண்ும் ஒரு புதுமைியோக உள்ளது. 

ும் ஒரு புதுமைனிதாண்குித்தின் பூயோகியோளும் ஒரு புதுமைதப்பட்்தாண்டை அபிவிருத்தியின்

புறாண்நிமையாக இருக்கி யோதாண்மையாக இருக்கவகளுக்கு முரண்பட்்தாண்டை விதாண்த்தில்,
முதாண்ிியோளித்துவத்தின் அடிப்பமையாக இருக்க்தாண்டையிிியோன யோதாண்சித-அரசு
அமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைப்புமுமையாக இருக்கறாண் தொடங்தாண்ியோ்தாண்டைர்ந்து நீடிப்பதொடங்தாண்ன்பது,  சர்வயோதாண்ச
யோபியோருக்கு ும் ஒரு புதுமைட்டும் யோதாண்ியோற்றுவியோதியோக இரியோது ும் ஒரு புதுமைியோறாண்ியோக கியோித்திற்கு
ஒவ்வியோதாண் இந்தாண் யோதாண்சித எல்மையாக இருக்கிகளுக்குள் வியோழும் ும் ஒரு புதுமைக்கள்
ும் ஒரு புதுமைத்தியில் இரத்தாண்க்களரிதியோன சயோகியோதாண்ரத்துவ யோும் ஒரு புதுமைியோதாண்ல்கள்
ஏற்படுவதாண்ற்கும் யோதாண்ியோற்றுவியோதியோக உள்ளது.  1709 இல்
ஒருங்கிமையாக இருக்கணாம்சத்தைந்து தொடங்கியோள்வதாண்ற்கியோன சட்்தாண்டைத்தாண்ியோல் (Act of Union)
உருவியோக்கப்பட்்தாண்டை தொடங்பரித பிரித்தாண்ியோனிதியோ,  ஒரு சுதாண்ந்திர
முதாண்ிியோளித்துவ ஸ்கியோட்ிியோந்மையாக இருக்கதாண் உருவியோக்குவதாண்ற்கியோக முற்றிலும்
ஒரு பிற்யோபியோக்குத்தாண்னும் ஒரு புதுமைியோன யோதாண்சிதவியோதாண் பிரச்சியோரத்தின்
யோும் ஒரு புதுமைதொடங்ிழுச்சிதியோல் உமையாக இருக்க்தாண்டைத்துக் தொடங்கியோள்ள அச்சுறுத்தி உள்ளது.
அந்தாண் ந்தாண்டைவடிக்மையாக இருக்ககயின் விமையாக இருக்களவு,  அது தொடங்வற்றி
அமையாக இருக்க்தாண்டைந்திருந்தாண்ியோல்,  எல்மையாக இருக்கியின் வ்தாண்டைக்கு ும் ஒரு புதுமைற்றும் தொடங்தாண்ற்கு
இருதாண்ரப்பிலும் இருக்கும் தொடங்தாண்ியோழிிியோளர் வர்க்கத்மையாக இருக்கதாண்ப்
பிவீனப்படுத்தி இருந்திருக்கும்.  யோதாண்சிதவியோதாண்த்தின்
அருவருப்பூட்டும் உள்யோநியோக்கங்களுக்கு யோும் ஒரு புதுமைற்தொடங்கியோண்டும்
ஆதாண்ியோரம் யோவண்டுதொடங்ும் ஒரு புதுமைன்றாண்ியோல்,  ஒருவர் இஸ்யோரலின்
பரிணாம்சத்தைியோும் ஒரு புதுமைத்மையாக இருக்கதாண்ப் பியோர்த்தாண்ியோயோி யோபியோதுும் ஒரு புதுமைியோனது.
பிற்யோபியோக்குத்தாண்னும் ஒரு புதுமைியோன சியோதியோனிச (Zeonism)  யோவமையாக இருக்கித்திட்்தாண்டைம்
ும் ஒரு புதுமைற்றும் சித்தாண்ியோந்தாண்த்தின் அடிப்பமையாக இருக்க்தாண்டையில் ஸ்தாண்ியோபிக்கப்பட்்தாண்டைதும்,
பியோசிசவியோதிகள் தூண்டிவிட்்தாண்டை இனப்படுதொடங்கியோமையாக இருக்கிக்கு ஒரு
விமையாக இருக்க்தாண்டையிறுப்பியோக தொடங்கியோண்டு வரப்படுவதாண்ியோக
நிதியோதப்படுத்தாண்ப்பட்்தாண்டைதுும் ஒரு புதுமைியோன அந்தாண் யூதாண் அரசு,  அதாண்ன்
இரக்கும் ஒரு புதுமைற்றாண் படுதொடங்கியோமையாக இருக்கி ும் ஒரு புதுமைற்றும் பியோிஸ்தீன ும் ஒரு புதுமைக்களின்
ஜனநியோதக உரிமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைகமையாக இருக்கள மீறுவமையாக இருக்கதாண் நிதியோதப்படுத்துவதாண்ற்கு
தொடங்கியோடூரும் ஒரு புதுமைியோக இனவியோதாண்த்மையாக இருக்கதாண்ப் பதன்படுத்துகிறாண்து. 

3. "அதாண்ன் அமையாக இருக்கனத்து யோபியோக்கிலும் அரசிதல்
பிற்யோபியோக்குத்தாண்னயோும் ஒரு புதுமை ஏகியோதிபத்திதத்தின் சிறாண்ப்பிதல்பியோன
அம்சும் ஒரு புதுமைியோகும்,"  இது 1916 இல் தொடங்ினின் எழுதிததாண்ியோகும்.
"ஜனநியோதக-குடிதரசுக்கும் பிற்யோபியோக்குத்தாண்னும் ஒரு புதுமைியோன-முடிதியோட்சி
முதாண்ிியோளித்துவத்திற்கும் இமையாக இருக்க்தாண்டையிிியோன யோவறுபியோடு துல்லிதும் ஒரு புதுமைியோக
துமையாக இருக்க்தாண்டைத்தாண்ழிக்கப்பட்டு உள்ளது ஏதொடங்னன்றாண்ியோல் இரண்டுயோும் ஒரு புதுமை
உயிரு்தாண்டைன் அழுகிப் யோபியோயுள்ளன..." 

ஜனநியோதக ஆட்சியின் அடிப்பமையாக இருக்க்தாண்டை தொடங்நறிமுமையாக இருக்கறாண்கள்
முறிக்கப்பட்்தாண்டைமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமை,  இது அதொடங்ும் ஒரு புதுமைரிக்க அரசில் உதர்ும் ஒரு புதுமைட்்தாண்டை
பதாண்விகமையாக இருக்கள வகித்துவரும் தாண்னிநபர்களியோல் உள்நியோட்டு ும் ஒரு புதுமைற்றும்
சர்வயோதாண்ச சட்்தாண்டைமீறாண்ல்கள் அம்பிப்பட்்தாண்டைத்தில்
ஆவணாம்சத்தைப்படுத்தாண்ப்பட்டு உள்ள இது, தொடங்ினினின் பகுப்பியோய்மையாக இருக்கவ
நிரூபிக்கிறாண்து.  சித்திரவமையாக இருக்கதாண் பற்றித தொடங்சனட் உளவுத்துமையாக இருக்கறாண்
யோதாண்ர்வு கமிட்டி அறிக்மையாக இருக்ககதியோனது,  ஜனியோதிபதி,  துமையாக இருக்கணாம்சத்தை
ஜனியோதிபதி,  பியோதுகியோப்புத்துமையாக இருக்கறாண் தொடங்சதிர்,  சிஐஏ இதக்குனர்,
ும் ஒரு புதுமைற்றும் புஷ் நிர்வியோகத்தில் இருந்தாண் ஏமையாக இருக்கனத முக்கித அரசு
அதிகியோரிகளும் குற்றாண்கர ந்தாண்டைவடிக்மையாக இருக்கககளுக்கு
தொடங்பியோறுப்பியோகிறாண்ியோர்கள் என்பமையாக இருக்கதாண் ும் ஒரு புதுமைறுப்பதாண்ற்கு இ்தாண்டைமின்றி
ஸ்தாண்ியோபித்து கியோட்டியுள்ளது.  ஆனியோல் ஒபியோும் ஒரு புதுமைியோ நிர்வியோகத்தின்
விமையாக இருக்க்தாண்டையிறுப்பு தொடங்தாண்ளிவியோக தொடங்தாண்ளிவுபடுத்துவமையாக இருக்கதாண்ப் யோபியோி,
அதொடங்ும் ஒரு புதுமைரிக்க சித்திரவமையாக இருக்கதாண்த் திட்்தாண்டைத்மையாக இருக்கதாண் அங்கீகரித்தாண்,
வடிவமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைத்தாண் ும் ஒரு புதுமைற்றும் நமையாக இருக்க்தாண்டைமுமையாக இருக்கறாண்ப்படுத்திதவர்கள் சட்்தாண்டைரீதியில்
குற்றாண்ம்சியோட்்தாண்டைப்ப்தாண்டை ும் ஒரு புதுமைியோட்்தாண்டைியோர்கள். 

அதாண்ன் எல்மையாக இருக்கிகளுக்கு தொடங்வளியோத ந்தாண்டைத்தாண்ப்பட்்தாண்டை வன்முமையாக இருக்கறாண்யும்
—அதாண்ியோவது சித்திரவமையாக இருக்கதாண்மையாக இருக்கதப் பதன்படுத்திதமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமை,  டியோரியோன்
படுதொடங்கியோமையாக இருக்கி திட்்தாண்டைம்,  இதாண்ர பிறாண்மையாக இருக்கவ—  ும் ஒரு புதுமைற்றும்
அதொடங்ும் ஒரு புதுமைரிக்கியோவிற்குள் ஜனநியோதக உரிமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைகமையாக இருக்கள யோவகும் ஒரு புதுமைியோக
அழித்தாண்மையாக இருக்கும் ஒரு புதுமையும் ஒயோர பிற்யோபியோக்குத்தாண்ன நிகழ்வுயோபியோக்கின்
ஒன்றுக்தொடங்கியோன்று தொடங்தாண்ியோ்தாண்டைர்புபட்்தாண்டை உட்கூறுகளியோகும்.  அதொடங்ும் ஒரு புதுமைரிக்கியோ
யோும் ஒரு புதுமைலும் யோும் ஒரு புதுமைலும் ஒரு தொடங்பியோலிஸ் அரசின் குணாம்சத்தைியோம்சத்மையாக இருக்கதாண் ஏற்று



வருகிறாண்து.  புதித இரியோணுவ யோகியோட்பியோட்டுக்கு இணாம்சத்தைங்கித
விதாண்த்திலும்,  அமுிியோக்க ஆமையாக இருக்கணாம்சத்தைதத்தின் (Posse
Comitatus) சட்்தாண்டைரீதிதியோன யோகியோட்பியோட்மையாக இருக்க்தாண்டை தொடங்வளிப்பமையாக இருக்க்தாண்டைதியோக
மீறுவதிலும்,  உள்ளூர் தொடங்பியோலிஸ் பமையாக இருக்க்தாண்டைகள் "தொடங்ும் ஒரு புதுமைியோத்தாண்
இரியோணுவம்" (the total army)  என்று கூறாண்ப்படுவதாண்ற்குள்
ஒருங்கிமையாக இருக்கணாம்சத்தைக்கப்பட்டு வருகிறாண்து. 

"பதங்கரவியோதாண்த்திற்கு எதிரியோன யோபியோர்"  என்பதில்
கட்்தாண்டைமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைக்கப்பட்்தாண்டை ஒடுக்குமுமையாக இருக்கறாண் எந்திரத்மையாக இருக்கதாண்,  உள்நியோட்டு
எதிர்ப்புக்கு எதிரியோக யோநரடிதியோக பிரயோதியோகிக்கப்பட்்தாண்டைமையாக இருக்கதாண்
2014ஆம் ஆண்டு கண்்தாண்டைது.  இரியோணுவ தாண்ளவியோ்தாண்டைங்களு்தாண்டைன்
ஆயுதாண்பியோணிதியோக்கப்பட்்தாண்டை தொடங்பியோலிஸ், 18  வதது மையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைக்யோகல்
பிதொடங்ரரௌன் தொடங்கியோல்ிப்பட்்தாண்டைதாண்ன் மீது எழுந்தாண்
யோபியோரியோட்்தாண்டைங்கமையாக இருக்களத் தொடங்தாண்ியோ்தாண்டைர்ந்து,  மியோசியோரி ஃயோபர்க்குபத்திய அபிலாஷைன்
நகமையாக இருக்கர நமையாக இருக்க்தாண்டைமுமையாக இருக்கறாண்யில் இரியோணுவ சட்்தாண்டைத்தின் கீழ் தொடங்கியோண்டு
வந்தாண்து. 

இயோதாண் எயோதாண்ச்சியோதிகியோரம் யோநியோக்கித யோபியோக்கு ஒவ்தொடங்வியோரு
நியோட்டிலும் நிிவுகிறாண்து,  ஏதொடங்னனில் ஆளும் வர்க்கம்
உள்நியோட்டு சமூக பதாண்ட்்தாண்டைங்களுக்கு விமையாக இருக்க்தாண்டையிறுப்பியோக
ஒடுக்குமுமையாக இருக்கறாண் எந்திரத்மையாக இருக்கதாண்க் கட்்தாண்டைமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைத்துள்ளது.  2014 இல்
நிதியிதல் முதாண்லீட்்தாண்டைியோளர்கமையாக இருக்கள தொடங்பரிதும் ஈர்த்தாண் நியோடுகளில்
ஒன்று எகிப்தாண்ியோக இருந்தாண்து என்பது மிக மிக
முக்கிதும் ஒரு புதுமைியோனதாண்ியோகும்,  அங்யோக ஒரு மூர்க்கும் ஒரு புதுமைியோன இரியோணுவ
ஆட்சி ஜனநியோதக உரிமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைகமையாக இருக்களக் கமையாக இருக்கித்துவிட்டு,
அமையாக இருக்கனத்து எதிர்ப்புகளுக்கு எதிரியோகவும் பியோரித தாண்ியோக்குதாண்மையாக இருக்கி
ந்தாண்டைத்தி உள்ளது.  சர்வயோதாண்ச அளவில் ஆளும் வர்க்கம்,
அதாண்ன் தொடங்சல்வ வளமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமை ும் ஒரு புதுமைற்றும் நின்கள் எங்தொடங்கல்ிியோம்
பணாம்சத்தைதத்தில் இருக்கிறாண்யோதாண்ியோ அங்யோக அத்தாண்மையாக இருக்ககத
முமையாக இருக்கறாண்மையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைகமையாக இருக்கள நமையாக இருக்க்தாண்டைமுமையாக இருக்கறாண்ப்படுத்தாண், அதுயோபியோன்றாண்
உத்திகமையாக இருக்கள ஒரு முன்ும் ஒரு புதுமைியோதிரிதியோக பியோர்க்கிறாண்து.

4. ஜனநியோதக யோும் ஒரு புதுமைல்பூச்மையாக இருக்கசப் பிய்த்தொடங்தாண்றிவது என்பது
அடிப்பமையாக இருக்க்தாண்டையில் சமூக சும் ஒரு புதுமைத்துவமின்மையாக இருக்கும் ஒரு புதுமையின் முடிவில்ிியோ
ும் ஒரு புதுமைற்றும் தொடங்வடிப்பியோர்ந்தாண் வளர்ச்சியின் ஒரு தொடங்வளிப்பியோ்தாண்டைியோகும்.
2008 க்குப் பின்னர்,  ஆளும் வர்க்கத்தின் ஒயோர
யோநியோக்கம்தொடங்கியோண்்தாண்டை தொடங்கியோள்மையாக இருக்கக,  தொடங்தாண்ியோழிிியோள வர்க்கத்தின்
யோவமையாக இருக்கிகள் ும் ஒரு புதுமைற்றும் வியோழ்வி்தாண்டை நிமையாக இருக்கிமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைகள் மீதாண்ியோன ஓர்
இரக்கும் ஒரு புதுமைற்றாண் தாண்ியோக்குதாண்லு்தாண்டைன் யோசர்ந்து,
பங்குச்சந்மையாக இருக்கதாண்களுக்குள் ட்ரில்லிதன் கணாம்சத்தைக்கியோன
்தாண்டைியோிர்கமையாக இருக்களப் பியோய்ச்சுவதாண்ன் மூிும் ஒரு புதுமைியோக அதாண்ன் தொடங்சல்வ
வளத்மையாக இருக்கதாண்க் கியோப்பியோற்றிக் தொடங்கியோள்வதாண்ற்கும் ும் ஒரு புதுமைற்றும்
அதிகரித்துக் தொடங்கியோள்ளவதாண்ற்கும் உரிததாண்ியோக இருந்துள்ளது.

இத்தாண்மையாக இருக்ககத தொடங்கியோள்மையாக இருக்கககளின் ஒரு யோநரடி விமையாக இருக்களவியோக,
2014 இல் 400  தொடங்சல்வதொடங்சழிப்பியோன தாண்னிநபர்களது தொடங்ும் ஒரு புதுமைியோத்தாண்
நிகர தொடங்சியோத்து ும் ஒரு புதுமைதிப்பு 92 பில்லிதன் ்தாண்டைியோிரில் இருந்து 4.1
ட்ரில்லிதன் ்தாண்டைியோிரியோக அதிகரித்தாண்து.  பில்லிதனர்களின்
தொடங்ும் ஒரு புதுமைியோத்தாண் எண்ணிக்மையாக இருக்கக க்தாண்டைந்தாண் ஆண்டு சியோதாண்மையாக இருக்கனதளவியோக
2,325ஆக உதர்ந்தாண்து,  இது அதாண்ற்கு முந்மையாக இருக்கதாண்த ஆண்மையாக இருக்க்தாண்டை
வி்தாண்டை 7  சதாண்வீதாண்த்திற்கும் கூடுதாண்ிியோன உதர்வியோகும்.  உிக
ும் ஒரு புதுமைக்கள்தொடங்தாண்ியோமையாக இருக்ககயில் இந்தாண் சிறித பகுதியின் தொடங்ும் ஒரு புதுமைியோத்தாண் ும் ஒரு புதுமைதிப்பு
12  சதாண்வீதாண்ம் அளவில்,  7.3  ட்ரில்லிதன் ்தாண்டைியோிரியோக
உதர்ந்தாண்து.

மிகப்தொடங்பரித 400 அதொடங்ும் ஒரு புதுமைரிக்கர்களின் நிகர ும் ஒரு புதுமைதிப்பு 2014 இல்
2.29  ட்ரில்லிதன் ்தாண்டைியோிரியோக உதர்ந்தாண்து,  இது 2009 இல்

இருந்தாண்மையாக இருக்கதாண் வி்தாண்டைவும் சுும் ஒரு புதுமைியோர் இரண்டு ும் ஒரு புதுமை்தாண்டைங்கு அதிகும் ஒரு புதுமைியோகும். 2010
க்குப் பின்னர்,  அதொடங்ும் ஒரு புதுமைரிக்கியோவில் நடுத்தாண்ர குடும்பங்களின்
வருும் ஒரு புதுமைியோனம் ஐந்து சதாண்வீதாண்ம் வீழ்ச்சி அமையாக இருக்க்தாண்டைந்துள்ளது.  இயோதாண்
நிகழ்முமையாக இருக்கறாண்கள் தாண்ியோன் ஒவ்தொடங்வியோரு நியோட்டிலும் நிிவுகிறாண்து. க்தாண்டைந்தாண்
ஆண்டு அவர்களது தொடங்சல்வ வளத்தில் மிக அதிக உதர்மையாக இருக்கவ
அனுபவித்தாண் மூன்று பில்லிதனர்களில் இருவர் சீனியோவில்
வியோழ்கின்றாண்னர்.  கிதொடங்ரடிட் சுதஸ் நிறுவனத்தின்
புள்ளிவிபரங்களின்படி,  உிக தொடங்சல்வ வளத்தில் உிக
ும் ஒரு புதுமைக்கள்தொடங்தாண்ியோமையாக இருக்ககயில் ஒரு சதாண்வீதாண் மிகப் பணாம்சத்தைக்கியோரர்களின் பங்கு,
2013 இல் இருந்தாண் 46  சதாண்வீதாண்த்திலிருந்து 48.2  சதாண்வீதாண்ும் ஒரு புதுமைியோக
உதர்ந்தாண்து.

5. 2015 ஐ குறித்தாண் ஆய்வு முடிவியோனது, தொடங்பியோருளியோதாண்ியோர, புவிசியோர்
அரசிதல் ும் ஒரு புதுமைற்றும் சமூக தொடங்நருக்கடியின் தீவிரப்பியோட்மையாக இருக்க்தாண்டை
முன்கணிக்கிறாண்து.  எவ்வியோறிருந்தாண் யோபியோதினும்,  முதாண்ிியோளித்துவ
அமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைப்புமுமையாக இருக்கறாண்யின் புறாண்நிமையாக இருக்கி முரண்பியோடுகள் அபிவிருத்தி
அமையாக இருக்க்தாண்டைவது்தாண்டைன் யோசர்ந்து,  ும் ஒரு புதுமைக்கள் யோகியோபமும் தொடங்பருந்திரளியோன
ும் ஒரு புதுமைக்களின் அதிருப்தியும் பியோரிதளவில் ஒரு ஆழும் ஒரு புதுமைியோன
குணாம்சத்தைியோம்சத்மையாக இருக்கதாண் எடுக்கும்.  க்தாண்டைந்தாண் பதிமையாக இருக்கனந்து ஆண்டுகளின்
சம்பவங்கள் ும் ஒரு புதுமைக்களின் நனவில் அவற்றின் சுவடுகமையாக இருக்கள விட்டுச்
தொடங்சன்றுள்ளன.  முடிவில்ிியோ யோபியோர்கள்,  நிதியிதல் யோும் ஒரு புதுமைற்தாண்ட்டின்
ஊழல்கள் அம்பிப்பட்்தாண்டைமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமை,  நீதியின் மிக மிக அடிப்பமையாக இருக்க்தாண்டை
அர்த்தாண்த்மையாக இருக்கதாண் மீறித குற்றாண்கரும் ஒரு புதுமைியோன ும் ஒரு புதுமைற்றும் சித்திரவமையாக இருக்கதாண்
நமையாக இருக்க்தாண்டைமுமையாக இருக்கறாண்கள்,  ஒரு எதிர்கியோிும் ஒரு புதுமைற்றாண் ும் ஒரு புதுமைற்றும் நம்பிக்மையாக இருக்ககதற்றாண்
உிகில் வியோழ வி்தாண்டைப்பட்்தாண்டைதாண்ியோக உணாம்சத்தைரும் இமையாக இருக்களஞர்களின்
விரக்தி,  பரந்து ப்தாண்டைர்ந்திருக்கும் வறுமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைக்கு இமையாக இருக்க்தாண்டையிலும்
விசித்திரும் ஒரு புதுமைியோக கியோட்்தாண்டைப்படும் தொடங்சல்வதொடங்சழுமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமை,  ும் ஒரு புதுமைற்றும்
தொடங்பரும்பியோிியோன ும் ஒரு புதுமைக்கள் அவர்களின் வியோழ்வில் எதிர்தொடங்கியோள்ளும்
அன்றாண்ியோ்தாண்டை சிரும் ஒரு புதுமைங்கள்—புறாண்நிமையாக இருக்கி எதாண்ியோர்த்தாண்த்தின் உட்கூறுகளியோக
உள்ள இமையாக இருக்கவ,  தொடங்தாண்ியோழிிியோளர் வர்க்கத்தின் நனவிலும் ும் ஒரு புதுமைற்றும்
அரசிதல் யோநியோக்குநிமையாக இருக்கியிலும் ஓர் ஆழ்ந்தாண் ும் ஒரு புதுமைியோற்றாண்த்திற்கு
இட்டுச் தொடங்சல்கின்றாண்ன.

ஆனியோல் ும் ஒரு புதுமைக்கள் அதிருப்தியின் அதிகரிப்பும் ும் ஒரு புதுமைற்றும்
பகிரங்கும் ஒரு புதுமைியோன வர்க்க யோும் ஒரு புதுமைியோதாண்ல் உமையாக இருக்க்தாண்டைத்துக் தொடங்கியோண்டு வருவதும்
ும் ஒரு புதுமைட்டுயோும் ஒரு புதுமை முதாண்ிியோளித்துவ அமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைப்புமுமையாக இருக்கறாண் தொடங்நருக்கடிதியோல்
முன்மையாக இருக்கவக்கப்பட்்தாண்டை ும் ஒரு புதுமைியோதொடங்பரும் பிரச்சிமையாக இருக்கனகமையாக இருக்களத் தீர்க்க
யோபியோதுும் ஒரு புதுமைியோனதாண்ல்ி.  தொடங்தாண்ியோழிிியோளர் வர்க்கத்திற்குள் யோசியோசலிச
அரசிதல் நனமையாக இருக்கவ அபிவிருத்தி தொடங்சய்வது முக்கித பணிதியோகும்.

2014 இன் யோபியோக்கில் நியோன்கியோம் அகிித்தின் அமையாக இருக்கனத்துிக
குழுவும் அதாண்ன் யோதாண்சித பிரிவுகளும்,  தொடங்நருக்கடிதியோல்
தீவிரும் ஒரு புதுமைதப்பட்டு வருகின்றாண் தொடங்தாண்ியோழிிியோளர்கள் ும் ஒரு புதுமைற்றும்
இமையாக இருக்களஞர்கள் ும் ஒரு புதுமைத்தியில் அதாண்ன் யோவமையாக இருக்கிமையாக இருக்கத அபிவிருத்தி
தொடங்சய்த கணிசும் ஒரு புதுமைியோன முன்தொடங்னடுப்புகமையாக இருக்களச் தொடங்சய்தாண்ன.
சம்பவங்கள் உிக யோசியோசலிச வமையாக இருக்கித் தாண்ளத்தின் பகுப்பியோய்மையாக இருக்கவ
தொடங்ும் ஒரு புதுமைய்பிப்பதாண்ியோல்,  அதாண்ன் அரசிதல் நன்ும் ஒரு புதுமைதிப்பு தொடங்தாண்ியோ்தாண்டைர்ச்சிதியோக
அதிகரித்துள்ளது.

ஆனியோல் அங்யோக அகும் ஒரு புதுமைகிழ்வு தொடங்கியோள்வதாண்ற்கு இ்தாண்டைமில்மையாக இருக்கி.
தொடங்பரும் சவியோல்கள் முன்நிற்கின்றாண்ன.  2015ஆம் ஆண்டு
முதாண்ிியோளித்துவ தொடங்நருக்கடி தீவிரப்படுவமையாக இருக்கதாண்யும் ும் ஒரு புதுமைக்கள்
எதிர்ப்பின் குறிப்பி்தாண்டைத்தாண்க்க யோும் ஒரு புதுமைதொடங்ிழுச்சிமையாக இருக்கதயும்
கியோணாம்சத்தைவிருக்கிறாண்து. நியோம் உிக யோசியோசலிச வமையாக இருக்கித் தாண்ளத்தின் பி
வியோசகர்கமையாக இருக்கள எம்மு்தாண்டைன் இமையாக இருக்கணாம்சத்தையுும் ஒரு புதுமைியோறும், நியோன்கியோம் அகிித்மையாக இருக்கதாண்
யோசியோசலிச புரட்சியின் உிக கட்சிதியோக கட்டி அமையாக இருக்கும் ஒரு புதுமைக்க
யோபியோரியோடுும் ஒரு புதுமைியோறும் அமையாக இருக்கழப்பு விடுக்கியோறாண்ியோம்.
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